
แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใฃ้จ่าย 
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใข,งานก่อสร้าง

๑. ข่ือโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์เคร่ืองซีลซองอัตโนมัติ (จำนวน ๑ เคร่ือง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราฃ

๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๘๕,000.00 บาท (แปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง ๕ มิถุนายน ๒๔๖๓
ราคา ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง
๑. บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จำกัด 
๒. บริษัท เจ ที เวิลด์ เทค จำกัด 
๓. บริษัท เซนด์เมด จำกัด

๖. รายข่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ นางวันทนา ปรีดาศักด้ิ นายแพทย์ชำนาญการ 
๖.๒ นางเกวลี เล้งเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖.๓ นางทิพรัตน์ ห่อทุ้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ



รายละเอยดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่อง,ซีลซองอัต'โนม้ต

๑. วัตถุประสงค็ในการใช้งาน
เป็นเคร่ืองปิดผนึกซีลซอง ใช้สำหรับ1ซีลซอง1บรรจุเวชภัณฑ์,ทางการแพทย์อัตโ'นม้ติ เพ่ือประหยัดเวลา 

การทำงาน5บอง'บุคลากร และป้องกันความผิดพลาดในการจัดเตรียม
๒. ลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ เป็นเคร่ืองท่ีสามารถตัดซองเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แบบม้วนพร้อมปิดผนึกซองแบบอัตโนม้ต 
ท่ีผ่านการรับรอง GS-certifed (tested safety)

๒.๒ สามารถซีลซองกระดาษ/พลาสติก และซองพลาสติก/โyvek ตามมาตรฐาน (ISO ๑๑๖๐๗-๑ /  
EN ๘๖๘-๔) และ (ISO ๑๑๖๐๗-๑ /  EN ๘๖๘-๔)

๒.๓ ขนาดเคร่ือง ๔๖๐ X ๒๖๐ X ๑๖๐ มิลลิเมตร (ก xลx ส) น้ําหนักเคร่ืองไม่น้อยกว่า ๑๔ กิโลกรัม
๒.๔ ตัวเคร่ืองผลิตจากโลหะปลอดสนิมแบบ powder-coated
๒.๔ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)
๒.๖ ระบบการซีลเป็นแบบ ribbed seal
๒.๗ สามารถตรวจสอบสมรรถภาพชองรอยซีลโดยใช้แผ่น seal check ได้
๒.๘ สามารถต้ังระยะรอยซีลจากขอบไดไม่น้อยกว่า ๐ -  ๓๔ มิลลิเมตร
๒.๙ ตัวเคร่ืองมีระยะจากขอบถึงเคร่ืองมือ (DIN ๔๘๙๔๓-๗:๒๐๑๐) > ๓๐ มิลลิเมตร
๒.๑๐ สามารถต้ังอุณหภูมิในการซีลได้ถึง ๒๒๐ องศาเซลเซียส
๒.๑๑ รอยซีลมีความกว้าง ๑๒ มิลลิเมตร
๒.๑๒ มีอัตราเร็วในการซีลซองไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร/นาที
๒.๑๓ ระบบความปลอดภัยเคร่ืองจะหยุดการทำงานเม่ืออุณหภูมิสูงเกินค่าท่ีต้ังไว้
๒.๑๔ ขนาดกระแสไฟฟ้า ๑๑๔/๒๓๐ V, ๔๐/๖๐ Hz. และอัตราการใช้กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๙๐พ

๓. เงื่อนไขเฉพาะ
๓.๑ เป็นเคร่ืองใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓.๒ มีมาตรฐาน CE Signed GS-Certified (Tested Safety)
๓.๓ ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้เสนอขายจะต้องได้รับการรับรอง 

มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ และ ISO ๑๓๔๘๔ : ๒๐๐๓ และ CE 
๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย 

ภายในประเทศ (ต้องมีเอกสารมาแสดง)
๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการผีเกสอนวิธีการใช้งานให้กับผู้ใข้ จนกว่าผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้อย่าง 

ถูกต้องมีคู่มือการใช้งาน คู่มือการแสดงการแก่ไขเบ้ืองต้นและวิธีการตรวจสอบก่อนการใช้งาน 
๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการผี!กสอนวิธีการใช้งานให้กับผู้ใช้ จนกว่าผู้ใช้จะสามารถใช้งานไต้อย่าง 

ถูกต้องมีคู่มือการใช้งาน คู่มือการแสดงการแก่ไขเบ้ืองต้นและวิธีการตรวจสอบก่อนการใช้งาน 
๓.๗ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ขุด

ลงข่ือ..



- ๒-

๓.๘ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี ท้ังค่าบริการ ค่าอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเคร่ืองโดย 
ไม่นับรวมวันท่ีเคร่ืองเสีย พร้อมท้ังมีการตรวจเช็คสภาพเคร่ืองทุกๆ ๖ เดือน พร้อมล่งแผนการเช้า 
ตรวจเช็คเคร่ืองในวันล่งมอบเคร่ือง หากเคร่ืองชำรุดภายใน ๑ เดือนนับจากวันเร่ิมใช้งานคร้ังแรก 
บริษัทต้องเปล่ียนเคร่ืองใหม่ และเม่ือมีปิญหาในระยะเวลาประกันทางบริษัทยินดีซ่อมแชมหรือ 
เปล่ียนแปลงอุปกรณ์ให้โดยไม่คิดมูลค่า และหากผู้เสนอราคาจะเช้ามาตรวจเช็คสภาพเคร่ือง จะต้อง 
มีหนังสือขอเช้ามาตรวจเช็คโดยส่งถึงหน่วยงานก่อนไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

๓.๙ กรณีเคร่ืองมีปีญหา เม่ือทางหน่วยงาน (ผู้ใช้) ติดต่อไป บริษัทฯ จะติดต่อกลับมาภายใน ๒๔ ข่ัวโมง 
และจะจัดส่งช่างมาทำการตรวจเช็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๓ วัน ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้ไม่ได้ภายใน 
ระยะเวลา ๗ วันนับจากวันท่ีเคร่ืองเสีย ทางบริษัทฯ ยินดีนำเคร่ืองล่ารองท่ีมีคุณภาพดีกว่าหรือ 
เทียบเท่ามาติดต้ังให้ทางหน่วยงาน (ผู้ใช้) ใช้ก่อนจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ 

๓.๑๐ หากเคร่ืองมือชำรุดจะต้องมีข่างเช้ามาซ่อมเคร่ืองได้เสร็จภายใน ๗ วัน หากไม่สามารกซ่อมเคร่ืองได้ 
ภายในเวลาท่ีกำหนด หรือซ่อมเกิน ๒ คร้ังในอาการเดิมหรืออาการใกล้เคียงแล้วยังใช้การไม่ได้จะต้อง 
เปล่ียนเคร่ืองใหม่ให้ใบระยะประกันคุณภาพ 

๓.๑๑ผู้เสนอราคา ต้องมีเอกสารยืนยันการล่ารองอะไหล่อย่างน้อย ๔ ปี
๓.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจเช็คบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง และสอบเทียบค่าเคร่ืองมืออย่างน้อย 

ปีละ ๑ คร้ัง เปีนระยะเวลาตลอดอายุการรับประกันและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยส่งแผนการปฏินัติใบวัน 
ทำสัญญาและมีการปฏินัติตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยก่อนเช้าปฏิบัติจะแจ้งให้หน่วยงาน (ผู้ใช้)
ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันทำการ และเม่ือทำการปฏิบํติแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงาน 
สรุปผลการปฏิบํติงานเสนอต่อหน่วยงาน (ผู้ใช้) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วันทาการ 

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักงานการผลิต หรือนำเช้าครบถ้วนถูกต้องตาม พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 
๓.๑๔ผู้เสนอราคาต้องเขียนหัวข้อตัวเลขของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามท่ีประกาศลงในแค็ตตาล๊อก 

ท่ีเสนอให้ถูกต้องครบถ้วน และกรณีดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา
ราคากลางเคร่ืองละ ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

...... .ปี,̂ . ......................ประธานกรรมการ
(นางวันทนา ปรีดาคักด้ี).fbn.f r
(นางเกวลี เล้งเสน)

กรรมการ

J.1๔.
(นางทิพรัตน์ ห่อหุ้ม)

.กรรมการ


